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Abstract
This research is intended to identify the key factors affecting employee
productivity and to have an analysis of its situation in the staff members of Azad
University of Qom and the University of Qom (2018). This is an exploratory
research. In the qualitative phase of the research 15 experts of management selected
through targeted sampling were interviewed until reaching theoretical saturation.
The statistical population of the quantitative phase included 578 employees of Azad
University of Qom and the University of Qom from whom 331 people were selected
as the sample by stratified random sampling. The data of the qualitative phase were
collected by a semi-structured interview and a researcher-made questionnaire based
on the findings of qualitative. The reliability of the questionnaire was 0.97.
Productivity factors included organizational factors such as goals, training, human
relationship, organizational culture, Job description, appropriate relation between
job and the occupier, structure and management, and individual factors such as
motivation, functions, personality, and value, as well as environmental factors such
as social and economic factors. The results indicated that productivity factors were
at a proper level with a mean of 3.26. Individual factors having a mean of 3.66
occupied a better level. However, organizational factors with a mean of 2.99 were at
the lowest position. The results also indicated that there was a significant difference
between staff productivity with relation to university, place of work, gender, work
experience, and education level. Yet, no significant difference was observed with
relation to the type of employment.
Keywords: productivity, university staff members, organizational factors,
individual factors, environmental factors.
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چکيده
هدف پژوهش حاضر ،شناسایی عوامل کلیدی بهرهوری کارکنان و بررسی وضعیت آن در کارکنان ستادی
دانشگاههای قم (دولتی و آزاد اسالمی) در سال  9011بود .روش پژوهش ،از نوع اکتشافی بود .جامعه پژوهش بخش
کیفی ،متخصصان مدیریت بودند که با  91نفر منتخب به روش نمونهگیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه
انجام شد .جامعه آماری بخش کمی نیز کارکنان ستادی دانشگاههای آزاد و دولتی شهر قم به تعداد  112نفر بودند که
تعداد  009نفر از آنها بهصورت تصادفی طبقهای متناسب با حجم بهعنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار جمعآوری
اطالعات بخش کیفی ،مصاحبه نیمهساختاریافته و بخش کمی ،پرسشنامه محققساخته براساس یافتههای بخش کیفی
شامل  11گویه بود .پایایی پرسشنامه ازطریق ضریب آلفای کرونباخ ( )3/11محاسبه شد .عوامل بهرهوری
شناساییشده در بخش کیفی شامل :عوامل سازمانی (اهداف ،آموزش ،ارتباطات انسانی ،فرهنگ سازمانی ،شرح
شغل ،تناسب شغل و شاغل ،ساختاری ،مدیریتی)؛ عوامل فردی (انگیزشی ،عملکردی ،شخصیتی و ارزشی) و عوامل
محیطی (اجتماعی و اقتصادی) بود .نتایج یافتههای کمی نشان داد ،عوامل بهرهوری با میانگین ( )0/82در وضعیت
مطلوب قرار دارد .عوامل فردی نسبت به سایر عوامل با میانگین ( )0/22وضعیت بهتر و عوامل سازمانی با میانگین
( )8/11وضعیت پایینتری داشت .نتایج همچنان نشان داد که بین بهرهوری کارکنان براساس دانشگاه محل خدمت،
جنسیت ،سابقه خدمت و میزان تحصیالت ،تفاوت معنیداری وجود دارد ،اما براساس نوع استخدام ،تفاوت
معنیداری مشاهده نشد .درپایان ،به مسئوالن و برنامهریزان دانشگاهها توصیه میشود که برای بهبود بهرهوری کارکنان
به عواملی مانند آموزش سازمانی ،تناسب شغل با کارکنان و تسهیل ارتباطات سازمانی تأکید نمایند.
کليدواژهها :بهرهوری؛ کارکنان ستادی دانشگاهها؛ عوامل سازمانی؛ عوامل فردی؛ عوامل محیطی
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مقدمه
9

هشتمین هدف برنامۀ توسعۀ پایدار سازمان مللمتحد (  )SDGsدر چشمانداز پانزدهساله
خود ،کار شایسته و رشد اقتصادی است و یکی از مهمترین راههای نیل به این هدف ،دستیابی
به سطوح عالی بهرهوری معرفی شده است .کین )8398( 8معتقد است که بهرهوری کارکنان،
عنصر الزم برای تقویت سطح رقابتپذیری سازمان ،حفظ استاندارد عملکرد آن ،دستیابی به
اهداف و دستیابی به انتظارات ذینفعان است .در سالهای اخیر ،بهرهوری کارکنان ،موضوع
اصلی در خدمات کشوری است .ازاینرو سازمانها در جستجوی راههایی هستند که بهرهوری
کارکنانشان را در ارائه تولیدات و خدمات افزایش دهند (ایرلیندا و ایرناواتی 9192 :8391 ،0ـ
.)9101
2

سیسرو ـ کاسترو و ایون ( )8392معتقدند در جوامعی که به دانش ،ارزش داده میشود،
بهرهوری فعالیتهای دانشگاهها نیز تبدیل به یک چالش بزرگ شده است .سازمانهای آموزشی
بهویژه دانشگاهها ،بهدلیل سروکارداشتن با رشد و تحول انسانها از پویاترین سازمانها محسوب
میشوند ،مهمترین زیرساختهای سرمایه فکری سازمانهای آموزشی ،منابع انسانی آنهاست که
میتواند با بهکارگیری ابزارهای مدیریتی ،فناوری پیشرفته ،قدرت تفکر و خالقیت و نیز ایمان و
تعهد خود ،بر عملکرد سازمان تأثیر شگرفی بگذارد (بهادری ،بابائی و مهرابیان.)8390 ،1
رشد و توسعۀ سازمانها بهویژه دانشگاهها ،بدون توجه به رکن اساسی نیروی انسانی،
امکانپذیر نیست .نیروی انسانی ،بزرگترین سرمایه هر سازمان بهشمار میرود و شاخص برتری
یک سازمان بر سازمان دیگر است که نحوه عملکرد آن ،عملکرد و درنهایت بازده سازمان را
تعیین میکند .درواقع ،مهمترین و حیاتیترین دارایی هر سازمان ،نیروی انسانی آن سازمان و
کیفیت و توانمندی نیروی انسانی ،مهمترین عامل بقا و حیات سازمان است (مردانی شهربابک و
1. Sustainable Development Goals
2. Kien
3. Erlinda & Ernawati
4. Castro-Ceacero & Ion
5. Bahadori, Babaei, Mehrabian
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خاکی .)9012 ،آموزش عالی بهعنوان یکی از اساسیترین نهادهای جامعه ،مسئولیت حفظ
ارزشها ،تربیت و تعلیم نسلی را برعهده دارد که کارگزاران و گردانندگان آیندۀ جامعه هستند.
توسعۀ آموزش عالی در کشور ،نیازمند توسعه و بهسازی عملکرد کارکنان و افزایش بهرهوری
آنان است .افزایش بهرهوری منابع انسانی ،به عملکرد بهتر سازمان و رقابتیشدن سازمان منجر
میشود (هانای شا 922 :8392 ،9ـ .)912
بهصورتکلی ،بهرهوری نیروی انسانی به عوامل زیادی ازجمله :استعدادهای ذاتی،
ویژگیهای شخصیتی ،دانش ،تجربه و انگیزه آنان بستگی دارد (موخناک و یاشچیشنیا،)8392 ،8
اما اینکه چه عواملی بر ارتقای بهرهوری نیروی انسانی مؤثر است ،سؤالی است که پاسخ آن در
مؤسسات و سازمانهای مختلف به تناسب مأموریت ،سبک و نوع مدیریت مدیران و حتی نیازهای
کارکنان آنها متفاوت است .حتی اگر عوامل مؤثر بر ارتقای بهرهوری در سازمانها مشابه باشد،
شدت و میزان تأثیر آنها بر بهرهوری منابع انسانی یکسان نیست و باید در سازمانهای مختلف
میزان تأثیر این عوامل بررسی شود .دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بهمنظور ارزیابی میزان
کارآیی و اثربخشی نیروی انسانی خود ،نیازمند ابزار مناسب جهت سنجش بهرهوری هستند و
اینکه بدانند نیروی انسانی سازمانهای خدماتی و آموزشی چگونه بهرهور میشوند .ازآنجاکه
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشورمان برخالف سازمانهای صنعتی و تجاری بهندرت
عوامل مؤثر و روشهای افزایش بهرهوری نیروی انسانی را بررسی نمودهاند و تحقیقات انجامشده
نیز توسط سازمانها و بخشهای صنعتی کشور مناسب مراکز آموزش عالی نمیباشند ،مطالعه
حاضر سعی دارد عوامل کلیدی بهرهوری نیروی انسانی را شناسایی و وضعیت آن را در
دانشگاههای موردمطالعه بررسی کند تا شاید با نتایج حاصل از آن بتواند زمینه بهبود بهرهوری
منابع انسانی آنها و توسعه منابع انسانی مراکز آموزش عالی کشور را فراهم آورد .لذا در این
پژوهش سعی بر این است به سؤاالت زیر پاسخ داده شود:
 .9عوامل مؤثر بر بهرهوری کارکنان ستادی دانشگاه کدامند؟
1. Hanaysha
2. Mokhniuk & Yushchyshyna
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 .8وضعیت عوامل بهرهوری کارکنان ستادی دانشگاه قم و دانشگاه آزاد اسالمی چگونه
است؟
 .0وضعیت عوامل بهرهوری کارکنان ستادی دانشگاه قم و دانشگاه آزاد اسالمی باتوجهبه
متغیرهای جمعیتشناختی چگونه است؟

مباني نظري و پيشينه پژوهش
بهرهوری 9یک جنبه مهم سازمانی است و بهبود آن همیشه نگرانی عمده مدیران و محققان
بوده است .سالتانا ،ایروم ،احمد و محمود )8398( 8بهرهوری را به عنوان قابلیتی برای انجام اهداف
بیانشده در یک چارچوب زمانی مشخص با یک هزینه تعیینشده و یک استاندارد قابلقبول
تعریف میکنند .محققان معاصر مدیریت ازجمله فریرا و دو پلیسیس )8331( 0بهرهوری کارکنان
را ،زمان صرفشده توسط یک کارمند برای انجام وظایف شغلیاش ،بهمنظور دستیابی به نتایج
مورد انتظار براساس شرح شغل 2تعریف میکنند .بههمینترتیب ،ماتیس و جکسون)8333( 1
بهرهوری کارکنان را کمیت و کیفیت کار انجامشده توسط یک کارمند با درنظرگرفتن هزینههای
منابع بهکاررفته برای دستیابی به آن کار ،تعریف میکنند (سیلوا و کومفورت .)8391 ،2تعریف
دیگر بهرهوری ،جمع بین کارایی و اثربخشی است (کاالو .)8391 ،1کارایی را میتوان به انجام
درست کارها تعبیر کرد؛ بدینمعنا که نتایج با کمترین هزینه و بیشترین ارزشافزوده حاصل
شوند .اثربخشی نیز به مفهوم انجام کارهای درست است؛ یعنی اهداف تعیینشده بهدرستی
انتخاب شده باشند (افروزنیا ،توکلی .)9011 ،بنابراین ،بهرهوری نیروی انسانی را میتوان ،حداکثر
استفاده مناسب از نیروی انسانی بهمنظور دستیابی به کارایی و اثربخشی سازمان برشمرد که
1. Productivity
2. Sultana, Irum, Ahmed and Mehmood
3. Ferreira and Du Plessis
4. job description
5. Mathis and Jackson
6. Sylva & Comfort
7. Kalaw
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عوامل مختلف فردی و سازمانی و محیطی بر آن تأثیرگذار است و محققان زیادی به تبیین و
توضیح آنها پرداختهاند .ازجمله میتوان به مطالعات دانشمندانی مانند سوترمایستر ،)9112( 9موری
اینسورث و نویل اسمیت ،)8339( 8هرسی و گلداسمیت )9123( 0اشاره کرد که تأکید آنان بیشتر
معطوف به توانایی و انگیزه افراد بوده است.
برندا ،وردت ،هوکسترا و اسپرنگ )8391( 2نیز در یک تحقیق طولی دهساله در  919سازمان
مختلف به بررسی تأثیر رضایت کارکنان از تسهیالت و امکانات سازمان و حمایت از بهرهوری
پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که  %02حمایت از بهرهوری را میتوان با رضایت آنها از
امکانات سازمان و روند کار فعلی و خصوصیات شغلی و شخصی توضیح داد ،عوامل دیگری
چون برقراری ارتباط ،حریم خصوصی ،سطح باز بودن عملکرد ،تنوع و راحتی در محل کار نیز
تأثیرگذار است ،اما مهمترین پیشبینیکننده حمایت از بهرهوری ،رضایت کارکنان از تسهیالت و
امکانات است.
موخناک و یاشچیشنیا ( )8392انگیزه را مؤثرترین و قویترین عامل در بهرهوری منابع
انسانی میدانند ،نتایج مطالعه آنان نشان داد که ترس کارمندان از اخراجشدن یا مورد انتقاد
قرارگرفتن توسط مافوق خود ،عوامل مهمی هستند که بهرهوری کارکنان اوکراینی را افزایش
میدهد .همچنین سه عامل وجود دارد که بهرهوری کاری را بیشتر از عوامل دیگر افزایش
میدهند :داشتن حقوق پایه راضیکننده ،دریافت پاداش و بهرسیمت شناختهشدن چه بهصورت
کالمی چه بهصورت کتبی .سیلوا و کومفورت ( )8391رابطه بین فرهنگ اخالقی ،انگیزه و
بهرهوری کارکنان را بررسی کردند .نتایج ،همبستگی مثبت بین ابعاد فرهنگ اخالقی و بهرهوری
کارکنان را نشان داد .ایرلیندا و ایرناواتی )8391( 1به بررسی رابطه بین طراحی مجدد اداری و
بهرهوری کارکنان پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که دوستی ،همکاری و حفظ حریم
1. Souter meister
2. Murray Ainsworth and Neville Smith
3. Hersey & Goldsmith
4. Groen, Van der Voordt, Hoekstra, Sprang
5. Erlinda & Ernawati
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شخصی کارکنان ،تأثیر مثبت بر میزان بهرهوری کارکنان دارد.
زیمجولین )8398( 9عوامل مؤثر بر بهرهوری کارکنان را شامل مهارت ،تجهیزات
قابلاستفاده در فرایند کار ،انگیزه ذاتی و رضایت مشتریان و عوامل محیطی محسوس و
غیرمحسوس در محل کار دانست .عطار ،جاپتا و دسایی )8398( 8عوامل بهرهوری کارکنان را
بهصورت شیوه نظارت ،مواد اولیه ،طراحی و اجرا دستهبندی کردند .او ایجی ،دی لوز ،تنهاو،
ونریجین ،و کویجت )8398( 0عوامل بهرهوری را به دو نوع سازمانی و مدیریتی دستهبندی کردند.
ونگ و احمد )8398( 2رابطه مثبت بین فرهنگ سازمانی و بهرهوری کارکنان را تأیید نمودند.
لتواک ،روهم ،الن )8399( 1سالمت روانی کارکنان را باعث افزایش بهرهوری دانست .رائو

2

( )8332معتقد است که برنامههای انگیزشی ،عملکرد را بهبود می بخشد و به بهبود بهرهوری منجر
میشود.
مطالعات انجامشده توسط یانگ سونگ و چیو سانگ )8331( 1روی مهارتهای رهبری و
مدیریتی حاکی از آن است که فعالیتهای مرتبط با توانمندسازی کارکنان ،جزء اصلی بهرهوری
سازمانی است .تان کانگ هو )9111( 2در پژوهش خود با ارائه مدلی نشان داد که عواملی چون:
توانمندسازی کارکنان ،سطح دانش ،انگیزش کارکنان ،آموزش ،تجربه ،برنامههای کاری،
سیاستهای مدیریت و رهبری ،شیوههای پرداخت و محیط فیزیکی از عوامل مؤثر بر بهرهوری
نیروی انسانی در سازمانهاست (مهرابیان و همکاران 12 :9013،ـ  .)932هالسینگر )9121( 1در
پژوهشی توصیفی با عنوان «رابطه آموزش منابع انسانی و بهرهوری» ،همبستگی بین آموزش و
بهرهوری منابع انسانی در صنایع را بررسی و آموزش را مؤثرترین مؤلفه در افزایش بهرهوری
1. Zemguliene
2. Attar, Gupta & Desai
3. Oeij, De Looze, Ten Have, Van Rhijn & Kuijt
4. Wong & Ahmad
5. Letvak, Ruhm & Lane
6. Rao
7. Yang & Choi
8. Tangkang Ho
9. Holsinger
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قلمداد نمود.
مردانی شهربابک و خاکی ( )9012در ارائه الگوی بهرهوری کارکنان دانشگاههای نیروهای
مسلح ،به این نتیجه دست یافتند که فناوری اطالعات و ارتباطات بر بهرهوری نیروی انسانی تأثیر
مثبت و معنیداری دارد و فناوری اطالعات و ارتباطات به میزان ( )00درصد از تغییرات بهرهوری
کارکنان دانشگاههای نیروهای مسلح را تبیین میکند .جعفری و معمارزاده طهران ( )9012عوامل
مؤثر بر بهرهوری کارکنان سازمان نظامی را در دو بعد عوامل فردی شامل (انگیزش ،رشد ذهنی
فکری ،سالمت فردی ،توانایی) و عوامل محیطی سازمانی شامل (حمایت سازمانی ،وضوح شغل،
محیط ،سبک مدیریت ،آموزش ،فرهنگ و ارزیابی عملکرد) معرفی کردند .برادران و ولیجانی
( )9011عوامل سازمانی را دارای بیشترین تأثیر بر ارتقای بهرهوری نیروی انسانی در سازمان امور
مالیاتی دانستند .مبینی دهکردی و ابراهیمی ( )9011به تحلیل نقش نظام ارزشیابی عملکرد در
بهرهوری سازمان پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که خالقیت ،توسعۀ نوآوری و آموزش،
پایبندی به تعهدات و اصول سازمانی ،بهبود ارتباطات سازمانی ،افزایش پاداش و مزایا بهعنوان
مهمترین مؤلفههای اثرگذار بر ارزشیابی عملکرد ،موجب باالرفتن رضایت شغلی ،جذب مشتریان،
ماندگاری کارکنان ،کیفیت ارائه خدمات و درنهایت بهبود بهرهوری سازمان میشود .کیانی و
رادفر ( )9012عوامل اجتماعی و روانی را بهعنوان عوامل تأثیرگذار بر بهرهوری منابع انسانی
معرفی کردند .حیدریان و شیرزاد کبیری )9012( 9آموزش ضمنخدمت کارکنان را عاملی مؤثر
در افزایش بهرهوری کارکنان معرفی کردند .میرزائی ( )9013عوامل مؤثر بر ارتقای بهرهوری
منابع انسانی را درقالب عوامل فردی سازمانی مدل کویمن مورد بررسی قرار داد که بیشترین تأثیر
عوامل یادشده بر بهرهوری منابع انسانی ،مربوط به مشارکت کارکنان بود.
مهرابیان ،نصیریپور و کشاورز محمدیان ( )9013عوامل فرهنگ سازمانی ،شرایط محیطی،
عوامل انگیزشی ،شفافسازی خدمات ،توانمندسازی کارکنان و شیوه رهبری را از مهمترین
عوامل مؤثر بر بهرهوری منابع انسانی دانستهاند .رهنورد و خدابخش ( )9013در مطالعهای که در
1. Heydarian & Shirzad-Kabiri
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زمینه بهبود بهرهوری کارکنان تولیدی انجام دادهاند ،عوامل :عدالت سازمانی ،اعتماد سازمانی،
انگیزش ،تعهد سازمانی ،حمایت سازمانی ،توانایی ،رفتار شهروند سازمانی ،شخصیت و وضعیت
تأهل را بهعنوان عوامل مؤثر بر بهرهوری کارکنان ذکر نمودهاند .طواری ( )9021در تحقیقی
پیرامون شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر بهرهوری منابع انسانی ،عوامل مدیریتی ،اجتماعی ـ
روانی ،فرهنگی ،محیطی و عوامل فردی را ارائه نموده است .وزیری ،منصوری و ادیبان ()9022
در تحقیقی که بین کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان هرمزگان انجام دادند ،عوامل
ساختاری ـ مدیریتی ،شغلی ،فیزیکی و روانی محیط کار ،عوامل فردی و عوامل ایجادکننده جو
صمیمیت و همکاری را بر بهرهوری منابع انسانی ،مؤثر دانستند.
همانگونهکه ذکر شد ،تاکنون پژوهشهای بسیاری پیرامون بهرهوری و عوامل مؤثر بر
بهرهوری کارکنان در سازمانهای مختلف صورت گرفته است ،اما پژوهشهای اندکی پیرامون
عوامل بهرهوری کارکنان ستادی دانشگاهها انجام شده است ،لذا در پژوهش حاضر تالش شد
عوامل کلیدی بهرهوری کارکنان ستادی دانشگاهها شناسایی و وضعیت آن بررسی شود.

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر ،ترکیبی از نوع اکتشافی است .در این طرح ابتدا دادههای کیفی و سپس
دادههای کمی گردآوری و تحلیل میشوند (کرسول .)8330 ،9ابتدا در بخش کیفی ،عوامل
کلیدی بهرهوری کارکنان ازطریق تحلیل مصاحبههای انجامشده تعیین شدند ،سپس بخش کمی با
استفاده از یافتههای بخش کیفی و ساخت ابزار پرسشنامه ،اجرا شد .یافتههای حاصل از بخش
کمی برای تعمیم و تحلیل یافتههای کیفی مورد استفاده قرارگرفت .شکل ( )9فرایند انجام این
پژوهش را نشان میدهد.

1. Creswell
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طرح اکتشافي
تفسير بر مبناي نتايج

پژوهش کمي

پژوهش کيفي

کيفي  نتايج کمي

شکل  .1طرح پژوهش ترکيبي
9

منبع :کرسول و پالنوکالرک ()28-12 :8331

جامعه آماری بخش کیفی شامل متخصصین ،خبرگان و افراد باسابقه که در حوزه مدیریت
تجارب و اطالعات ارزشمندی داشتند ،بود و جامعه آماری بخش کمی ،کلیه کارکنان ستادی
دانشگاههای قم (دولتی و آزاد اسالمی) در سال تحصیلی  9011بود که حداقل دارای مدرک
دیپلم و دو سال سابقه خدمت بودند.
روش نمونهگیری در بخش کیفی برای انتخاب متخصصان ،هدفمند بوده و در جریان
مصاحبهها از نمونهگیری زنجیرهای استفاده شد .در پژوهش کیفی ،نمونههای بسیار بزرگ یا
کوچک مطرح نیست ،بلکه معیارهایی مانند اشباع دادهها و تکرار اطالعات کفایت حجم نمونه را
نشان میدهد (گال ،بورگ و گال )9020 ،8لذا مصاحبه با متخصصین ادامه یافت تا با  91نفر اشباع
دادهها حاصل شد.
حجم نمونه در بخش کمی با استفاده از فرمول کوکران (با درنظرگرفتن خطای  3/31و
تعداد  112نفر جامعه آماری)  812نفر برآورد شد .این اندازه برای حجم نمونه با استفاده از جدول
مورگان  802نفر بهدست آمد .تابچنیک )8332( 0حداقل نمونه برای انجام تحلیل عاملی را 033
نفر میداند (محمدبیگی و همکاران .)9010 ،بنابراین ،در این پژوهش تعداد  023پرسشنامه توزیع
و تعداد 001پرسشنامه برگشت داده شد که درنهایت تجزیهوتحلیل آماری روی  009پرسشنامه
1. Plano Clark
2. Gall, Borg & Gall
3. Tabachnick
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صورت گرفت .باتوجهبه عدد  KMOبرابر با ( )3/11که (بزرگتر از  )3/1بهدست آمد و عدد
معنیداری آزمون بارتلت ( )P < 3/1میتوان گفت که حجم نمونه پژوهش حاضر از کفایت
الزم برخوردار است .در جدول  9حجم نمونه بخش کیفی ترسیم شده است.
جدول  .1توزيع فراواني نمونه بخش کيفي
رتبه علمي

رشته تحصيلي
مدیریت

مدیریت

مدیریت

آموزش

صنعتی

بازرگانی

آموزشی

عالی

دانشگاه اصفهان

8

8

دانشگاه الزهرا

9

دانشگاه /سازمان

دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه قم

استاد یار

دانشیار

استاد

جمع

8

8

8

8

2

9

8

9
8

8

8
9

8
9

8

0

8

9

2

تعداد کل مصاحبهشوندهها

91

براساس جدول  9حجم نمونه بخش کیفی شامل  91نفر از اعضای هیئتعلمی دانشگاهها
بود .در بخش کمی 009( ،نفر) با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای متناسب با حجم انتخاب
شدند ،هر دانشگاه بهصورت یک طبقه و معاونتهای آن بهعنوان طبقههای فرعی درنظر گرفته شد
و نمونه آماری ،متناسب با حجم هر طبقه بهصورت تصادفی انتخاب شد.

روايي و پايايي ابزارهاي پژوهش
برای جمعآوری دادهها ،در بخش کیفی از مصاحبه نیمهساختاریافته استفاده شد .فرم مصاحبه
با بررسی پیشینه موضوع تدوین شد و روایی محتوایی آن ،توسط چند متخصص مدیریت آموزشی
تأیید شد .پایایی مصاحبهها (تحلیل ،طبقهبندیها و نتایج) نیز بعد از بررسی کدگذاریها ،تأیید
شد .ابزار جمعآوری دادهها در بخش کمی ،پرسشنامه محققساخته با  11سؤال بسته پاسخ براساس
طیف پنجدرجهای لیکرت بود که سؤاالت آن باتوجهبه یافتههای بخش کیفی ،تدوین شد.
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تحلیل عاملی تأییدی عوامل بهرهوری برای روایی سازه نشان داد کلیه مقادیر  t-Valueباالتر
از  9/12هستند و عوامل بهرهوری کارکنان ،زیرمؤلفهها و سؤاالت انتخابشده برای بهرهوری
کارکنان در سطح  3/31معنیدار هستند؛ بهاینترتیب که که عوامل فردی با مقدار
( )t-Value = 20/90دارای بیشترین مقدار بار عاملی ( )3/13بود و  28/2درصد از واریانس آن را
تبیین میکرد .بعد از آن ،عوامل سازمانی با مقدار ( )t-Value = 01/11و بار عاملی ( )3/22حدود
 11/1درصد از واریانس و درنهایت ،عوامل محیطی با مقدار ( )t-Value = 00/23و بار عاملی
( )3/22حدود  19/1درصد از واریانس بهرهوری کارکنان را تبیین میکند .در این پژوهش تعیین
پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی صورت گرفت .باتوجهبه اینکه آلفای
کرونباخ ( )3/22و پایایی ترکیبی عوامل بهرهوری در (جدول  )0باالتر از  3/1است و همچنین
بارهای عاملی متغیرهای مشاهدهپذیر باالتر از  3/2است؛ بنابراین ،روایی و پایایی مدل اندازهگیری
عوامل بهرهوری کارکنان دانشگاه تأیید میشود.

روش تحليل دادهها
در تحلیل دادههای کیفی از روش تحلیل محتوای مصاحبه بهره گرفته شد .مراحل فرایند
تحلیل محتوای مصاحبه براساس نظر کریپ پندروف 9شامل جمعآوری دادهها (شامل ضبط
مصاحبهها) ،تقلیل دادهها ،طبقهبندی و تحلیل آن بود .بدینمنظور ،متن مصاحبهها در نرمافزار
 MAXQDAنسخه  8332وارد و کدها (تم) مشخص شد ،بعد از حذف کدهای تکراری  11کد
استخراج شد .سپس کدهایی که دربرگیرنده مفهوم مشترک بودند ،در یک طبقه قرار داده شد و
بدینترتیب  83طبقه استخراج شد .ادغام و بازنگری در طبقهها تا زمان اشباع دادهها و اتمام
مصاحبهها ،ادامه پیدا کرد تا پژوهشگران به ثبات قابلقبول بین دادهها و احساس رابطه منطقی بین
طبقهها و زیرطبقهها رسیدند .درنهایت  11کد در  92طبقه فرعی و  0طبقه اصلی ،شناسایی و تأیید
شد.
1. Krippendorff
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برای تحلیل توصیفی دادههای بخش کمی از شاخصهای فراوانی ،میانگین و انحراف معیار،
تحلیل عاملی تأییدی برای بررسی روایی سازه پرسشنامه بهرهوری ،مقادیر  t-valueجهت بررسی
معنیداری عوامل بهرهوری کارکنان و آزمون یومن ویتنی و کروسکال والیس برای بررسی
وضعیت بهرهوری کارکنان براساس تفاوتهای جمعیتشناختی (جنسیت ،دانشگاه ،تحصیالت،
سنوات خدمت و نوع استخدام) استفاده شد .تحلیلهای بخش کمی با بهرهگیری از نرمافزارهای
 spss22و  Smart-Pls2انجام شد.

يافتههاي پژوهش
سؤال اول :عوامل مؤثر بر بهرهوری کارکنان ستادی دانشگاه کدامند؟
پس از کدگذاری و تحلیل محتوای مصاحبهها ،یافتهها به سه دسته اصلی عوامل سازمانی،
عوامل فردی و عوامل محیطی و عوامل فرعی هر کدام دستهبندی شد .نتایج تحلیل مصاحبه به
تفکیک در جدول  8نشان داده شده است.
جدول  .2عوامل بهروري کارکنان ستادي دانشگاه و روايي و پايايي آن
عوامل
اصلي و
درصد آن

عوامل
فرعي
اهداف
سازمانی
آموزش

عوامل
سازمانی
()3/12

سازمانی
ارتباطات
انسانی
فرهنگ
سازمانی
شرح شغل

فراواني

درصد

آلفاي

پايايي

فراواني کرونباخ ترکيبي

2

82%

3711

3721

1

00%

3721

3713

1

22%

3728

3721

2

82%

3728

3721

0

83%

3723

3721
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گزيده متغيرها در شواهد گفتاري
اهداف واضح و دقیق ،شناخت درست هدفها ،هماهنگی
وظایف با اهداف
آموزشهای ضمن خدمت ،آموزش روشهای بهرهوری،
آموزش روابط انسانی ،آموزش انتقال دانش
همکاری کارمندان ومدیران ،ارتباط کارمندان و هیئتعلمی،
ارتباط متقابل و سالم بین کارمندان
فرهنگ بهینهمصرفکردن منابع ،جو کاری بدون تنش روانی،
وجود فرصت ابراز عقاید و نظرات
وضوح شرح شغل ،تناسب ساعات کاری با حجم وظایف،
چالشیبودن وظایف شغلی ،امکان ارتقای شغلی
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ادامه جدول  .2عوامل بهروري کارکنان ستادي دانشگاه و روايي و پايايي آن
عوامل

عوامل

اصلي و
درصد آن

فرعي
تناسب شغل
و شاغل

عوامل
سازمانی

فراواني

درصد

آلفاي

پايايي

گزيده متغيرها در شواهد گفتاري

فراواني کرونباخ ترکيبي

0

83%

3721

3718

2

82%

3720

3721

تناسب ویژگیهای روانی و شخصیتی ،تحصیالت و سابقه
کاری با شغل
ساختار اداری متناسب با اهداف ،تقسیم کار براساس تخصص،

ساختاری

هماهنگی مشاغل مختلف ،مشارکت کارمندان در تعیین
روشهای کار

()3/12

ارزیابی عملکرد ،پاداش (نقدی یا غیرنقدی) مناسب با
مدیریتی

2

23%

3728

3721

انگیزشی

2

23%

3722

3719

عملکردی

1

00%

3711

3712

عملکرد ،محیط کاری مناسب ،منابع و امکانات کافی،
مدیریت تسهیل کننده و حامی
انجام فعالیتهای خودجوش ،تعهد به کار ،رضایت شغلی،
پرهیز از کمکاری ،درک مثبت از شغل
مهارت و توانایی ،استفاده بهینه از منابع و امکانات ،انجام

عوامل

باکیفیت وظایف ،سرعت عمل ،توانایی تطبیق با شرایط شغلی،

فردی

توانایی خودکنترلی ،رعایت قوانین و مقررات ،دقت کاری

()3/08

عالقه مند به حفظ هنجارهای سازمان ،بلوغ فکری ،مایل به
شخصیتی

2

23%

3710

3711

0

83%

3710

3711

0

83%

3721

3718

انتقال دانش و تجربیات ،درک مسایل و برخورد عاقالنه،
روحیه یادگیرندگی ،مسؤلیت پذیری ،خالق و نوآور

ارزشی
(معنوی)
عوامل

اجتماعی

محیطی
()3/98

اقتصادی

1

00%

3720

3711

933%

کل عوامل

22

933

3722

> 0.7

مایل به کسب معنویت ،وجدان کاری ،معتقد به ارزشهای
سازمان
جایگاه اجتماعی مثبت دانشگاهها ،ارائه خدمات بهروز و مفید
به جامعه ،جایگاه اجتماعی مناسب شغل
تناسب میزان حقوق با شرایط اقتصادی جامعه ،توانایی تطبیق با
تغییرات اقتصادی ،داشتن مزیت رقابتی

يافتههاي توصيفي بخش کمي :نمونه آماری بخش کمی ( 009نفر)؛ شامل  910نفر،
زن ( 22/8درصد) ،و  912نفر ،مرد ( 10/2درصد) است .بیشترین حجم نمونه را کارکنان دارای
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تحصیالت کارشناسی ارشد  913نفر ( 21/0درصد) و کمترین حجم نمونه را کارکنان دارای
تحصیالت دکتری و کاردانی  92نفر ( 1/2درصد) تشکیل میدهند .بیشترین حجم نمونه را
کارکنان داری سنوات خدمت  99تا  91سال 932 ،نفر ( 09/2درصد) و کمترین حجم نمونه را
کارکنان دارای سنوات خدمت کمتر از  1سال 90 ،نفر ( 0/1درصد) تشکیل میدهند 911 .نفر از
کارکنان ،استخدام رسمی ( 12/1درصد) ،و  902نفر استخدام غیر رسمی ( 29/9درصد) هستند.
برای تحلیل مقایسه میانگینها براساس متغیرهای جمعیتشناختی ،آزمون کولموگوروف ـ
اسمیرنوف 9جهت بهنجار (نرمال) بودن توزیع دادهها انجام گرفت و نتایج این آزمون نشان داد که
سطح معنیداری برابر با ( )3/339است که کمتر از  3/31است ( .)p <3/31بنابراین متغیر پژوهش
از توزیع بهنجار برخوردار نیست و استفاده از آزمونهای ناپارامتریک انتخاب مناسبتری است.
سؤال دوم :وضعیت عوامل بهرهوری در کارکنان ستادی دانشگاههای قم (دولتی و آزاد
اسالمی) چگونه است؟
در جدول  0آماره توصیفی عوامل بهرهوری کارکنان شامل میانگین ،انحراف استاندارد،
چولگی و کشیدگی ،8وضعیت عوامل بهرهوری کارکنان ستادی دانشگاههای موردمطالعه را نشان
میدهد.
جدول  .9آماره توصيفي وضعيت عوامل اصلي بهرهوري کارکنان ستادي
شماره

عوامل اصلي

ميانگين

انحراف استاندارد

چولگي

کشيدگي

9

عوامل سازمانی

8711

37281

-37819

-37112

8

عوامل فردی

0722

37191

-37103

-37018

0

عوامل محیطی

0799

37101

-37891

-37101

0782

37220

-37190

-37112

بهرهوری کارکنان

نتایج جدول  0نشان میدهد وضعیت بهرهوری کارکنان ستادی دانشگاههای قم (دولتی،
آزاد اسالمی) کمی باالتر از حد متوسط قرار دارد (میانگین بهرهوری کارکنان برابر با .)0/82
1. Kolmogorov-Smirnov
2. Skewness & Kurtosis.

811

شناسايي عوامل کليدي بهرهوري کارکنان ستادي دانشگاه (مطالعه موردي :دانشگاههاي قم)

میانگین عوامل بهرهوری نشان داد عوامل فردی با میانگین  0/22در بهترین وضعیت و عوامل
سازمانی با میانگین  8/11در پایینترین وضعیت نسبت به سایر عوامل بهرهوری قرار دارد.
جدول  .4آماره توصيفي وضعيت عوامل فرعي بهرهوري کارکنان ستادي
عوامل اصلي بهرهوري کارکنان عوامل فرعي بهرهوري ميانگين انحراف استاندارد چولگي

عوامل سازمانی

عوامل فردی

عوامل محیطی

کشيدگي

اهداف

0782

37112

-88073

-23073

آموزش سازمانی

8718

37111

-37912

-37218

ارتباطات انسانی

0730

37129

-37918

-37322

فرهنگ سازمانی

8728

37111

-37982

-37928

شرح شغل

0731

37102

-37202

-37212

تناسب شغل و شاغل

0783

97301

-37801

-37229

ساختار

8712

37102

-37223

-37239

مدیریت

8721

37102

-37823

-37022

انگیزشی

0721

37180

-37290

-37132

عملکردی

0712

37111

-37181

-37912

شخصیتی

0713

37118

-37118

-37821

ارزشی

0710

97312

-37290

-37800

عامل اجتماعی

0721

37129

-37213

-37221

عامل اقتصادی

8711

37292

-37911

-37822

براساس یافتههای جدول  ،2عامل «اهداف» با میانگین  0/82در باالترین وضعیت و عامل
ساختار با میانگین  8/12در پایینترین وضعیت نسبت به سایر عوامل سازمانی قرار دارند .عامل
«عملکردی» با میانگین  0/12وضعیت بهتری نسبت به سایر عوامل «فردی» دارد .همچنین در بین
عوامل محیطی ،عامل«اجتماعی» با میانگین  0/12در وضعیت بهتری نسبت به عامل اقتصادی با
میانگین  8/11قراردارد.
سؤال سوم :وضعیت عوامل بهرهوری کارکنان ستادی دانشگاه باتوجهبه متغیر
جمعیتشناختی چگونه است؟ برای بررسی وضعیت عوامل بهرهوری کارکنان بهلحاظ
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ویژگیهای جمعیتشناسی (جنسیت؛ نوع دانشگاه؛ تحصیالت؛ سنوات خدمت؛ نوع استخدام) از
آزمونهای ناپارامتریک یومن ویتنی و کروسکال والیس استفاده شد .نتایج در جدولهای  1و 2
ارائه میشود.
جدول  .5وضعيت عوامل بهرهوري کارکنان بهلحاظ (جنسيت ،نوع دانشگاه ،نوع استخدام)
جنسيت /نوع دانشگاه /نوع استخدام

تعداد

ميانگين

زن

910

923723

مرد

912

910723

دانشگاه قم

912

921712

دانشگاه آزاد اسالمی قم

911

901780

رسمی

911

921728

غیر رسمی

902

923729

يومن ويتني

Z

معنيداري

992937133

-87128

37399

1213733

-27112

37339

981107133

-37281

37231

نتایج آزمون یومن ویتنی جدول  1نشان میدهد که مقدار  Zبرابر با ( )-8/128در سطح
خطای  3/31معنیدار است و بین کارکنان زن و مرد ازلحاظ بهرهوری ،تفاوت معنیداری وجود
دارد .مقایسه میانگین رتبهها بیانگر آن است که میزان بهرهوری کارکنان زن ( )923/23بهطور
معنیداری باالتر از کارکنان مرد ( )910/23است .درمورد نوع دانشگاه Z ،برابر با ( )-2/112در
سطح خطای  3/31معنیدار است که نشان میدهد بین کارکنان دانشگاه دولتی و آزاد ازلحاظ
بهرهوری ،تفاوت معنیداری وجود دارد .مقایسه میانگین رتبهها بیانگر آن است که بهرهوری
کارکنان دانشگاه قم ( )921/12بهطور معنیداری باالتر از کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی قم
( )901/80است .همچنین نتایج نوع استخدام نشان میدهد که مقدار  Zبرابر با ( )-3/231در سطح
خطای  3/31معنیدار نیست؛ بنابراین ،بین میزان بهرهوری کارکنان رسمی ( )921/28و غیررسمی
( )923/29تفاوت معنیداری وجود ندارد.
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جدول  .6وضعيت عوامل بهرهوري کارکنان بهلحاظ (سنوات خدمت ،تحصيالت)
سابقه /تحصيالت

تعداد

ميانگين

کمتر از  1سال

90

911712

 1تا  93سال

11

912721

 99تا  91سال

932

921782

 92تا  83سال

13

912793

بیشتر از  83سال

21

919711

دیپلم

82

927300

کاردانی

92

913712

کارشناسی

991

922790

کارشناسی ارشد

913

922710

دکتری

92

922718

کاي اسکوئر

917383

97992

df

2

2

معنيداري

37338

37332

نتایج آزمون کروسکال والیس در جدول  1نشان میدهد که مقدار کای اسکوئر ()91/383
در سطح خطای  3/31معنیدار نیست و بین بهرهوری کارکنان ازلحاظ سنوات خدمت ،تفاوت
معنیداری وجود دارد .نتایج میانگین رتبهها نشان میدهد که بیشترین میزان بهرهوری کارکنان
دارای سنوات خدمت کمتر از  1سال با میانگین ( )921/12و  1تا  93سال با میانگین ()912/21
است .بهعبارتدیگر میتوان گفت کارکنان دارای سنوات خدمت پایین ،از سطح بهرهوری
باالتری نسبت به کارکنان دارای سنوات خدمت باال برخوردارند .همچنین نتایج آزمون برای سطح
تحصیالت نشان میدهد که مقدار کای اسکوئر ( )9/992در سطح خطای  3/31معنیدار است
( .)p = 3/332بنابراین ،میتوان گفت تفاوت معنیداری بین بهرهوری کارکنان براساس سطح
تحصیالت وجود دارد .هرچه تحصیالت کارکنان دانشگاه بیشتر باشد ،میزان بهرهوری آنان بیشتر
است.

بحث و نتيجهگيري
هدف از پژوهش حاضر ،شناسایی عوامل کلیدی بهرهوری کارکنان ستادی دانشگاهها و
بررسی وضعیت آن در دانشگاههای موردمطالعه بود .نتایج تحقیق حاضر با مطالعات پیشین در
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بسیاری موارد فصل مشترک و در پاره ای از موارد تفاوتهایی دارد که ناشی از نوع سازمان
(سازمانهای آموزشی) ،شرایط اقتضایی زمان و مکان و نوع دیدگاه کارکنان میباشد .یافتههای
بخش کیفی مربوط به سؤال اول ،نشان داد که عوامل بهرهوری کارکنان دانشگاه ازنظر متخصصان
مدیریت ،سه دسته اصلی :عوامل سازمانی ،فردی و محیطی است .عوامل سازمانی شامل (اهداف،
آموزش سازمانی ،ارتباطات انسانی ،فرهنگ سازمانی ،شرح شغل ،تناسب شغل و شاغل ،ساختار،
مدیریت) ،عوامل فردی شامل (عوامل انگیزشی ،عملکردی ،شخصیتی و ارزشی) و عوامل محیطی
شامل عوامل (اجتماعی و اقتصادی) هستند .نتایج تحلیل عاملی نشان داد ،عوامل انتخابشده برای
بهرهوری کارکنان ،زیرمؤلفههای هر عامل و سؤاالت مربوط به آنها دارای بار عاملی قابلقبول
بودند و ازنظر میزان تأثیر بر بهرهوری ،عوامل فردی دارای بیشترین تأثیر و مقدار بار عاملی ()3/13
بود .بعد از آن ،عوامل سازمانی با مقدار بار عاملی ( )3/22و درنهایت ،عوامل محیطی با مقدار بار
عاملی ( )3/22قرار داشت.
درخصوص تأثیر عوامل فردی (انگیزشی) در بهبود بهرهوری نیروی انسانی در مطالعات
قبلی؛ طواری ( )9021عوامل فردی را از مهمترین عوامل مؤثر بر بهرهوری نیروی انسانی دانست.
همچنین جعفری و معمارزاده طهران ( )9012انگیزش ،رشد ذهنی فکری ،سالمت فردی و توانایی
را ازجمله خصوصیات فردی دانستند که بر بهرهوری کارکنان تأثیر دارد .مهرابیان و همکاران
( ،)9013موخناک و یاشچیشینا ( ،)8392سیلوا و کومفورت ( ،)8391زیموجولین ( ،)8398رائو
( )8332و لتواک ( )8399در بررسیهای خود یکی از عوامل مؤثر بر بهرهوری نیروی انسانی را
عوامل انگیزشی میدانند .عوامل عملکردی از دیگر عوامل فردی شناساییشده در تحقیق حاضر
است که شامل مهارت و توانایی ،استفاده بهینه از منابع و امکانات ،انجام باکیفیت وظایف ،سرعت
عمل ،توانایی تطبیق با شرایط شغلی ،توانایی خود کنترلی ،رعایت قوانین و مقررات و دقت کاری
میشود .محققینی مانند گلد اسمیت ،)9123( 9استینر ( ،)9111خاکی ( ،)9022سوتر مایستر

8

1. Goldsmith
2. Souter meister

814

شناسايي عوامل کليدي بهرهوري کارکنان ستادي دانشگاه (مطالعه موردي :دانشگاههاي قم)

(خاکی ،)9011 ،یوسفینژاد ( ،)9018اوتوته ،)8332( 9عبدالوهاب 8و همکاران ( ،)8332کومار و
سایورش ،)8332( 0کلیک و اوکوموس ،)8331( 2امینی و حجازی آزاد ( )9022به برخی از این
عوامل اشاره کردند که همسو با نتیجه تحقیق حاضر است .عوامل شخصیتی نیز از دیگر عوامل
فردی شناساییشده در تحقیق حاضر است که شامل عالقهمندی به حفظ هنجارهای سازمان،
داشتن بلوغ فکری ،تمایل به انتقال دانش و تجربیات ،درک مسایل و برخورد عاقالنه با آن ،داشتن
روحیه یادگیرندگی ،مسؤلیتپذیری و داشتن خالقیت و نوآوری است که طوطیان اصفهانی

1

( ،)8392رویلوفسن ،)8338( 2استینر )9111( 1ویسکی و کپنر )8332( 2نیز به برخی از آنها اشاره
کردند و آنها را بر بهرهوری کارکنان ،تأثیر گذار دانستند .براساس نتایج پژوهش حاضر ،تمایل به
کسب معنویت و اعتقاد به ارزشهای سامان ،از جمله مصادیق عوامل ارزشی (فردی) مؤثر بر
بهرهوری کارکنان معرفی شد که در تحقیقات گذشته توجه چندانی به آن نشده است.
عوامل سازمانی شناساییشده پژوهش حاضر ،با نتایج برخی تحقیقات پیشین همسو بود،
ازجمله سیلوا و کومفورت ( )8391به فرهنگ اخالقی و ونگ و احمد )8398( 1به فرهنگ
سازمانی بهعنوان عوامل مؤثر بر بهرهوری کارکنان اشاره نمودند .فرهنگ سازمانی قوی در مقایسه
با فرهنگ سازمانی ضعیف ،روحیه و انگیزه را تعالی میبخشد و رضایت شغلی کارکنان را ارتقا
میدهد .طواری ( )9021نیز تأثیر فرهنگ سازمانی را بر بهرهوری کارکنان نشـان داد .وی مواردی
چون :داشتن وجدان کاری ،وجود شرایط مناسب جهت رشد و ارتقای شغلی و پایبندی به قوانین
و مقررات را جزو ویژگیهای فرهنگ مناسب بهرهوری دانست .ابیلی و جاهد )8331( 93نیز از
عوامل سازمانی مؤثر بر بهرهوری مدیران میانی ،عوامل مرتبط با آموزش و فرصتهای تحصیلی را
1. Otote
2. Abdel-Wahab
3. Kumar & Sauresh
4. Kilic & Okumus
5. Totian esfahani
6. Roelofsen
7. Stainer
8. Wysocki & Kepner
9. Wong & Ahmad
10. Abili & Jahed
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شناسایی کردند .رابینز معتقد است هرقدر اعضای یک سازمان ،ارزشهای اصلی را بیشتر و
عمیقتر درک کرده و بپذیرند و تعهد زیادتری به آنها داشته باشند آن سازمان دارای فرهنگ
قویتر خواهد بود (طواری.)9021 ،
تابان و همکاران ( ،)9011رهنورد و خدابخش ( )9013نیز سبک مدیریتی ،تعهد مدیریت،
پایبندی به قوانین و مقررات ،عدالت ،اعتماد و تعهد سازمانی را عوامل اساسی در ارتقای بهرهوری
نیروی انسانی دانستند .تأثیر مثبت آموزش بر بهرهوری کارکنان نیز در مطالعات بسیاری آمده است
که هماهنگ با عوامل سازمانی پژوهش حاضر است؛ از جمله ،الوانی و احمدی ( )8338در مدل
جامع خود ،آموزش کاربردی و آموزش عمومی را از عوامل تأثیرگذار بر بهرهوری منابع انسانی
معرفی کردند .آنان برگزاری دورهها و سمینارهای تحقیقی ،منطبقبودن دانش و تحصیالت با
شغل ،میزان مطالعه تخصصی و عمومی مربوط به شغل و توانمندی در استفاده از فناوری رایانه و
اینترنت را از عوامل آموزشی مؤثر بر بهرهوری دانستند.
دسته سوم ،عوامل محیطی خارج از سازمان ولی مؤثر بر بهرهوری کارکنان دانشگاه بود که
شامل عوامل اجتماعی (جایگاه اجتماعی مثبت سازمان ،ارائه خدمات بروز و مفید به جامعه،
جایگاه اجتماعی مناسب شغل) و عوامل اقتصادی (تناسب میزان حقوق با شرایط اقتصادی جامعه،
توانایی تطبیق با تغییرات اقتصادی جامعه ،داشتن مزیت رقابتی) است.
نتایج یافتههای مرتبط با سؤال دوم نشان داد که بهطورکلی بهرهوری کارکنان (سازمانی،
فردی ،محیطی) با میانگین ( )0/82در وضعیت مطلوبی قرار داشت و عوامل فردی نسبت به دیگر
عوامل با میانگین ( )0/22در بهترین وضعیت قرار داشت .بین عوامل فردی ،عامل «عملکردی» با
میانگین ( )0/12در باالترین وضعیت و عامل انگیزشی با میانگین ( )0/21در پایینترین وضعیت
نسبت به سایر عوامل فردی قرار داشت .جعفری و معمارزاده طهران ( )9012نیز ،انگیزش ،رشد
ذهنی فکری ،سالمت فردی و توانایی را ازجمله خصوصیات فردی دانستند که بر بهرهوری
کارکنان تأثیر دارد .در میان عوامل فـردی در ایـن مطالعـه عوامل عملکردی و ارزشی در باالترین
سطح و عامل انگیزه در پایینترین سطح قرار داشت که نیاز است مدیران دانشگاهها بیشتر به این
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عامل مهم توجه کنند .تحقیقات انجامشده نشان میدهد بسیاری از کارکنان تنها  83تا  03درصد
ظرفیت کاری خود را بهکار میگیرند ولی چنانچه کارکنان به نحو شایستهای برانگیخته شوند،
کارایی و بهرهوری آنان به  23تا  13درصد خواهد رسید.
بهطورکلی وضعیت عوامل سازمانی در دانشگاههای موردمطالعه ،با میانگین ( )8/11مطلوب
نبوده و پایینتر از حد میانگین قرار داشت .بین عوامل سازمانی؛ اهداف ،تناسب شغل و شاغل،
شرح شغل و ارتباطات انسانی ،کمی باالتر از حد متوسط قرار داشت و عوامل ساختار ،مدیریت،
فرهنگ سازمانی و آموزش ،پایینتر از حد متوسط قرار داشتند .عامل «اهداف» با میانگین  0/82در
بهترین وضعیت ،و عامل ساختار با میانگین  8/12در پایینترین وضعیت نسبت به سایر عوامل
سازمانی قرار داشت .بررسی وضعیت عوامل محیطی در دانشگاههای موردمطالعه ،نشان داد که
عوامل اجتماعی نسبت به عوامل اقتصادی در وضعیت مناسبتری قرار داشت .پژوهشهای قبلی
کمتر به عوامل محیطی بهرهوری کارکنان پرداختند .کیانی و رادفر ( )9012در پژوهش خود به
این نتیجه رسیدند که توجه به نیازهای اجتماعی -روانی کارکنان ،به بهرهوری کارکنان منجر
میشود که با عوامل اجتماعی پژوهش حاضر هماهنگ است .موخناک و یاشچیشینا ( )8392نیز
دریافت رسمیت را در بهرهوری کارکنان مؤثر میدانند که با جایگاه مثبت سازمان و جایگاه مثبت
شغل فرد در پژوهش حاضر هماهنگ است .عوامل محیطی مطرحشده در پژوهش طواری ()9021
شامل شرایط محیط کار و فضای فیزیکی درون سازمان بود که با عوامل سازمانی پژوهش حاضر
هماهنگ بود نه عوامل محیطی.
مقایسه میانگین رتبهها در سؤال سوم ،بیانگر آن بود که میزان بهرهوری کارکنان زن در
جامعه موردمطالعه بهطور معنیداری باالتر از کارکنان مرد بود .بهرهوری کارکنان دانشگاه دولتی
قم بهطور معنیداری باالتر از کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی قم بود .تفاوت معنیداری بین
بهرهوری کارکنان براساس سطح تحصیالت وجود داشت .بدینصورت که کارکنان دارای
تحصیالت باالتر بهرهوری بیشتری داشتند .همچنین بین بهرهوری کارکنان ازلحاظ سنوات خدمت
تفاوت معنیداری وجود داشت .کارکنان دارای سنوات خدمت پایینتر از  93سال از سطح
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بهرهوری باالتری نسبت به کارکنان دارای سنوات خدمت باالتر برخوردار بودند .بین میزان
بهرهوری کارکنان رسمی و غیررسمی تفاوت معنیداری وجود نداشت.
سوری ،ابراهیمی و حسینیدوست ( )9021نیز در نتایج تحقیق خود عنوان کردند ،افزایش
سهم شاغلین با تحصیالت عالیه ،به بهبود بهرهوری نیروی کار در ایران منجر شده است .هرچند
کارمندان دارای سابقه کاری باالتر تجربه کاری بیشتری دارند ،ولی شاید دارای سطح تحصیالت
پایینتر و فاقد دانش و مهارتهای بروز و جدید باشند ،زیرا در دهههای گذشته وارد بازار کار
شدهاند ،خصوصاً در دانشگاه که یک سازمان آموزشی است و کارمندان باید از علم بهروز و
مهارتهای جدید برخوردار باشند ،این مسئله از اهمیت بیشتری برخوردار است.

پيشنهادها
 .9توجه به اهمیت عوامل بهرهوری شناساییشده (فردی ،سازمانی ،محیطی) در این پژوهش،
ازطریق برنامهریزی سیاستگذاران و مدیران دانشگاهها جهت ارتقای بهرهوری کارکنان بسیار
ضروری است .دراینراستا ،پیشنهاد میشود مسئوالن با ایجاد شرایط مطلوب کاری در دانشگاهها،
حداکثر تالش خود را درجهت بهبود روابط کارکنان و مدیران و اعضای هیئتعلمی بهکار گیرند
و با ایجاد سیستمهای کاری مرتبط با افزایش انگیزش ،به فراهمکردن زمینه ابتکار و خالقیت و
انجام فعالیتهای خودجوش و داوطلبانه در کارکنان ،بپردازند .دانشگاهها باید سازوکارهای
تشویقی را برای حمایت از کارکنان بااخالق بهکار گیرند تا کارکنان بهطور جدی به هنجارها،
ارزشها و استانداردهای سازمان پایبند باشند ،زیرا افزایش معنویت کارکنان ،به افزایش سطح
بهرهوری آنان منجر خواهد شد .مسئوالن منابع انسانی و مدیران باید بهطور انفرادی با کارکنان
ارتباط برقرار کنند و نیازهای آنها را درنظر بگیرند .زمانیکه نیازهای یک کارمند بهموقع برآورده
شود ،وضعیت فکری مثبتی داشته و بر بهرهوری او نیز تأثیر مثبت خواهد گذاشت.
 .8بررسی وضعیت بهرهوری کارکنان دانشگاههای نمونه نشان داد که در بعد عوامل سازمانی
بهرهوری ،از وضعیت مطلوب فاصله دارند ،لذا مـدیران دانشـگاهها باید از برنامههایی که به بهبود
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عوامل سازمانی منجر میشود ،حمایت نمایند و در ایجاد تجهیزات و امکانات سازمانی ،پیادهسازی
نظام عادالنه پاداش و ارزیابی عملکرد ،ایجاد تناسب شغل و شاغل و ساماندهی سامانههای
ارتباطی ،تالش جدی بهعمل آورند و به تدوین برنامههای راهبردی و اجرای دقیق برنامههای
عملیاتی درخصوص افزایش کیفیت شغلی کارکنان باتأکیدبر محورهای اقتصاد مقاومتی بهعنوان
نقشه راه بهبود بهرهوری دانشگاهها توجه کنند.
 .0باتوجهبه نتایج جمعیتشناختی پژوهش پیشنهاد میشود ،مسئولین کارگزینی دانشگاهها
در امور استخدام کارکنان به میزان تحصیالت و تطابق آن با شغل توجه کنند .همچنین مدیران
منابع انسانی دانشگاهها میتوانند با غنیترکردن آموزشهای ضمنخدمت ،کارمندان باسابقه را از
علوم و مهارتهای بهروز برخوردار کنند تا ازاینطریق ،زمینه الزم برای بهبود بهرهوری آنها را
فراهم آورند .درپایان ،پیشنهاد میشود مطالعات آینده یافتهها را در سطح وسیعتر در دانشگاههای
مختلف با زمینههای فرهنگی و اجتماعی متفاوت بررسی کنند و به مقایسه نتایج آن بپردازند.
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